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комплекс будынкаў ХVIII – пачатку ХХ ст. 
 

Фотаздымак на вокладцы: Пячатка Еўфрасінні Полацкай – раскопкі Д.У. Дука, 

Я.М.  Торшына і А.Л. Коца, 2017 г., Полацк, Спаса-Праабражэнскі храм  

(з фондаў Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка) 
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АРГКАМІТЭТ   
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

 « Гісторыя і археалогія Падзвіння» 
 

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Лазоўскі Дзмітрый Мікалаевіч – рэктар Полацкага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, доктар тэхнічных навук, прафесар; 

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра археалогіі і старажытнай 

гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, 

прафесар; 

Варонін Васіль Аляксеевіч – загадчык аддзела гісторыі Беларусі 

Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 
Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання  

і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук; 

Корсак Алеся Іосіфаўна – загадчык кафедры гісторыі і турызму 

Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Чараўко Віктар Уладзіміравіч – старшы выкладчык кафедры гісторыі  

і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта; 

Шэўко Фёдар Аляксеевіч – намеснік дырэктара Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі па агульных пытаннях; 

Ляшкевіч Элона Аляксандраўна – навуковы супрацоўнік аддзела 

захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі (адказны сакратар). 

 

 

 

Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі 
 

Навуковая, вытворча-практычная газета Беларусі «Навука» 

 
Інфармацыйны, культурна-асветны, музычны тэлеканал Полацкага 

рэгіёна «Саммит+ТВ» 
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Парадак працы канферэнцыі 

 

20 лістапада 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,  

Мінск, вул. Акадэмічная, 1) 

9.00–10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі 

10.00–11.30 Пленарнае пасяджэнне 

11.30–12.00  

12.00–13.30  

Перапынак 

Праца па секцыях 

13.30–14.30 Абед 

14.30–18.00 Працяг працы па секцыях 

21 лістапада 

(Полацкі дзяржаўны універсітэт,  

Полацк, вул. Стралецкая, 4) 

10.00–11.00 

11.00–11.45 

Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі 

Прывітанне удзельнікам канферэнцыі. Прэзентацыя 

кніг: М.В. Клімаў. «Археалагічны комплекс Лучна-1  

у акрузе Полацка (XI–XVI cтст.)»; А.В. Войтехович. 

«Погребальный обряд населения Полоцкой земли  

в Х–ХІІ вв.» 

11.45–12.00 Перапынак 

12.00–13.30 Праца па секцыях 

13.30–14.30 Абед 

14.30–18.00 Працяг працы па секцыях  

18.00–18.30 Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё канферэнцыі 

 

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:  

выступленні з дакладамі –15 хвілін – пленарнае паседжанне,  

10 хвілін – секцыя 

Працоўныя мовы: беларуская, руская 

22 лістапада 

(Віцебск, экскурсійная праграма) 
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20 лістапада 2019 г. 
 

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223) 

(10.00 – 11.30) 

 

Мадэратары  

 

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі па навуковай рабоце, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт 

 

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра археалогіі 

і старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар 

 

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта Даніловіча 

Вячаслава Віктаравіча 

 

Выступленні з дакладамі 

 

Левко Ольга Николаевна – заведующая центром археологии  

и древней истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, 

доктор исторических наук, профессор (Беларусь, Минск) 

 Норманский след в культурном слое поселений Белорусского 

Подвинья IX –XI  вв. – Полоцка, Кордона, Витебска 

 

Дзярновіч Алег Іванавіч – вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, дацэнт, кандыдат гістарычных навук 

(Беларусь, Мінск) 

Васалітэт ці канкурэнцыя: Падзвінне ў лівонскіх хроніках ХІІІ—

ХІV стст. 
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Вилцане Антония – старший исследователь Института истории 

Латвии при Университете Латвии, доктор исторических наук;  

Еркшке Аия  – Институт истории Латвии при Университете Латвии; 

Кимсис Янис, Ранка Ренате – Латвийский научно- исследователь-

ский центр биомедицины (Латвия, Рига) 
Проблемы социальной археологии железного века на  

территории Восточной Латвии в контексте новейших  

исследований 

 

Соловьянов Андрей Петрович – ученый секретарь Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 

(Беларусь, Минск) 

Деятельность общественных организаций по оказанию 

помощи детскому населению Витебщины в 1920-е гг. 

 

Толыбаев Мурат Ержанбаевич – PhD, докторант Каракалпакского 

государственного университета (Узбекистан, Нукус) 

Полевые исследования кафедры археологии Каракалпакского 

государственного университета 
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20 лістапада 2019 года 
 

СЕКЦЫЯ 1 

Падзвінне ў часы старажытнасці і Сярэдневякоўя 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г.  Мінск,  вул. Акадэмічная, 1  

(2-гі паверх, 223 пак.) 

 

Мадэратары  

 

Войтехович Андрей Вячеславович – загадчык аддзела 

захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

 

Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч – навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі 
 

 

Дзённае пасяджэнне (12.00 – 13.30) 

 

Еловичева Ядвига Казимировна – профессор кафедры 

почвоведения и геоинформационных систем Белорусского 

государственного университета, доктор географических наук, 

профессор (Беларусь, Минск) 

Геологические разрезы гляциоплейстоцена и голоцена 

бассейна Западной Двины как природное наследие севера 

Беларуси 

 

Галкин Александр Николаевич – профессор кафедры географии 

Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, 

доктор геолого-минералогических наук, профессор (Беларусь, 

Витебск) 

Влияние природных условий Витебского Подвинья на  

процессы заселения региона 
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Линкевич Валерий Викторович – директор муниципального ка-

зённого учреждения культуры «Андреапольский районный краевед-

ческий музей имени Э. Э. Шимкевича» (Россия, Андреаполь). 

Из истории археологических исследований Верхнего Подвинья 

(в пределах современной территории Андреапольского района 

Тверской области России) 

 

Лебедзь Вераніка Аляксандраўна – навуковы супрацоўнік аддзела 

першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

(Беларусь, Мінск) 

Адна сякера як чыннік абменных шляхоў Падзвіння ў эпоху 

бронзы 

 

Егорейченко Александр Андреевич – заведующий кафедрой ар-

хеологии и специальных исторических дисциплин исторического 

факультета Белорусского государственного университета, доктор ис-

торических наук, профессор (Беларусь, Минск) 

Древнейшие городища Браславского Поозерья 

 

Вячэрняе пасяджэнне (14.30 – 18.00) 

 

Шадыро Вадим Иосифович – ведущий научный сотрудник отдела 

сохранения и использования археологического наследия Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 

(Беларусь, Минск) 

Этнокультурные особенности населения Белорусского 

Подвинья в эпоху Великого переселения народов 
 

Бубенько Татьяна Станиславовна – доцент кафедры истории 

Беларуси Витебского государственного университета им.  

П.М. Машерова, кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, 

Витебск) 

Поселения Витебского Подвинья в свете исследований 2017-

2018 гг. 
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Марков Владимир Викторович - научный сотрудник историко-

литературного журнала «СтранникЪ» (Россия, Смоленск) 

Бронзовый браслет тушемлинского периода, найденный в 

начале 2010 г. в районе Гнёздова западнее ручья Нивленки  

 

Тарасевіч Вікторыя Мікалаеўна – аспірант кафедры археалогіі і 

спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук 

Васільеў Васіль Міхайлавіч – навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі, нумізматыкі і зброі Нацыянальнага гістарычнага музея 

Рэспублікі Беларусь, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Упрыгажэнні культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў з 

гарадзішча Язна Мёрскага раёна Віцебскай вобласці (са 

збораў Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі 

Беларусь) 

 

Дернович Сергей Дмитриевич – научный сотрудник отдела 

археологии Средних веков и Нового времени Института истории 

НАН Беларуси (Беларусь, Минск) 

Подковообразные фибулы в контексте изучения социальной 

стратификации населения Полоцкой земли в эпоху викингов 

 

Войтехович Андрей Вячеславович – заведующий отделом 

сохранения и использования археологического наследия Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Беларусь, 

Минск) 

Находки согнутых ножей в курганах Полоцкой земли 

 

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – загадчык кафедры сацыяльна-

гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага 

дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч – намеснік дырэктара 

Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, кандыдат гістарычных 

навук; Тарасевіч Вікторыя Мікалаеўна – аспірант кафедры 

археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага 
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факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр 

гістарычных навук; Макоўская Вікторыя Аляксандраўна – 

навуковы супрацоўнік навукова-фондавага аддзела Беларускага 

дзяржаўнага музея народнай ахітэктуры і побыту; Васільеў Васіль 

Міхайлавіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі, нумізматыкі 

і зброі Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, 

магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Браслаўскі манастыр на Востраве: папярэднія вынікі 

даследаванняў 2019 года 

 

Кушнярэвіч Аляксандр Мікалаевіч – прафесар кафедры гісторыі, 

сусветнай культуры і турызму Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага 

ўніверсітэта, доктар мастацтвазнаўства 

Вынікі архітэктурна-археалагічнага вывучэння культавага 

дойлідства Падзвіння старажытнарускага перыяду 

 

Зімніцкі Аляксандр Антонавіч – аспірант Рэспубліканскага 

інстытута вышэйшай школы (Беларусь, Мінск) 

Аблога 1377 г. Новага замку ў Полацкай зямлі ў кантэксце 

пранікнення агнястрэльнай зброі на памежжа Тэўтонскага 

ордэна і Вялікага Княства Літоўскага 

 

 

Дыскусія 
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20 лістапада 2019 года 
 

СЕКЦЫЯ 2 

Гісторыя Падзвіння ў XVI–ХХ стст. 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск,  вул. Акадэмічная, 1 

(4-ты паверх, актавая зала) 
 

Мадэратары  
 

Варонін Васіль Аляксеевіч – загадчык аддзела гісторыі 

Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт  

 

Скеп’ян Анастасія Анатольеўна – вядучы навуковы 

супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і 

пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт  
 

Дзённае пасяджэнне (12.00 – 13.30) 
 

Бераставы Глеб Андрэевіч – вядучы архівіст аддзела старажытных 

актаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, магістрант кафедры 

крыніцазнаўства гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта (Беларусь, Мінск) 

Персаніфікацыя велікакняжацкай улады ў першай палове 
XVI ст. (на прыкладзе абласных прывілеяў Полацкай і 

Віцебскай земляў) 
 

Скеп’ян Анастасія Анатольеўна  – вядучы навуковы супрацоўнік 

аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(Беларусь, Мінск) 

Невель і Себеж у святле дакументаў з архіва Радзівілаў 
 

Богданович Татьяна – научный ассистент Института истории Латвии 

Латвийского университета, докторант (Латвия, Рига) 
Религиозные представления инфлянтских крестьян  

XVI–XVII вв. 
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Мацук Андрэй Уладзіміравіч – старшы навуковы супрацоўнік 

аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

(Беларусь, Мінск) 

Роля Траяна Гласко ў грамадска-палітычным жыцці  

Полацкага ваяводства ў першай палове XVIII ст. 

 
Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч – малодшы навуковы 

супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 

спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных 

навук (Беларусь, Мінск) 

Гісторыя полацкага мяшчанства ў XVIII ст. 

 

Сомс Генрих Антонович – директор Института истории Латгалии 

Даугавпилсского университета, доктор исторических наук (Латвия, 

Даугавпилс) 

Река Даугава в работе исследователя Инфлянтии Густава 

Мантейфеля «Inflanty Polskie» (1879) 

 

Талерко Валентина Аркадьевна, доктор языковедения, профессор 

Даугавпилсского университета (Латвия, Даугавпилс) 

Кавалер von Iluxt или жизнь курляндского города глазами 

балтийского немца 

 

 

Вячэрняе пасяджэнне (14.30 – 18.00) 

 

 

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч – дацэнт кафедры паліталогіі 

Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта, кандыдат 

гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Падаткі і падаткаабкладанне ў Полацкім уездзе ў першай 

палове XIX ст. 
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Моторова Надежда Сергеевна – докторант кафедры истории Бела-

руси нового и новейшего времени Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, 

Минск) 

Борьба с эпидемиями холеры на территории Витебской губернии 

(1865–1910 гг.) 

 

Шенберг Илза Юрьевна – доцент Даугавпилсского университета, 

доктор социологических наук (Латвия, Даугавпилс) 

Особенности культурной среды Латгалии в начале ХХ века 

 

Вишневский Илья Алексеевич – ведущий архивист отдела публи-

каций Национального архива Республики Беларусь (Беларусь, 

Минск) 

Отчетная документация Витебского обновленческого епар-

хиального управления как источник по истории православной 

церкви в 1920–1930 гг. 

 

Кирничанская Инна Сергеевна – директор Даугавпилсской сред-

ней школы № 10, магистр истории (Латвия, Даугавпилс) 

Образование старообрядческих наставников в Латгалии (20-

30-е годы ХХ века) 

 

Кузнецова Татьяна – доцент Даугавпилсского университета, доктор 

исторических наук (Латвия, Даугавпилс) 

Латгалия в восприятии латышей (20-30-е годы ХХ века) 

 

Кулинок Святослав Валентинович – заместитель заведующего  

отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь, 

кандидат исторических наук (Беларусь, Минск) 

Деятельность особых отделов партизанских соединений на 

территории Витебской области в годы Великой Отечест-

венной войны (по материалам Национального архива Респуб-

лики Беларусь) 
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Крумплевский Владислав Станиславович – научный сотрудник 

отдела антропологии Института истории НАН Беларуси (Беларусь, 

Минск)  

Хлебные цены и естественное движение населения Браслав-

ского Поозерья в начале ХІХ в. 

 
Иоффе Эммануил Григорьевич – профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин  Белорусского государственного педагоги-

ческого университета им. М. Танка, доктор исторических наук 

(Беларусь, Минск) 

Знаменитые евреи – уроженцы города Полоцка 

 

 

Дулаў Анатоль Мікалаевіч – загадчык кафедры гісторыі Беларусі 

Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Віцебск) 

Гісторыка-археалагічнае вывучэнне сярэднявечнага Віцебска 

ў савецкі перыяд 

 

Захаренко Игорь Антонович – доктор географических наук, про-

фессор (Беларусь, Минск) 

Историческая энциклопедия Беларуси и Китая 

 

 

Дыскусія 
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21 лістапада 2019 года 
 

 

ПРЫВІТАННЕ ЎДЗЕЛЬНІКАМ КАНФЕРЭНЦЫІ 

Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Полацк,  

(канцэртная зала) 

 

 

Прывітальнае слова:  

прарэктара Полацкага дзяржаўнага 

ўніверсітэта па навуковай рабоце, 

кандыдата тэхнічных навук, дацэнта 

Голубева Юрыя Пятровіча; 

загадчыка Цэнтра археалогіі і старажытнай 

гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, доктара гістарычных 

навук, прафесара Ляўко Вольгі 

Мікалаеўны; 

загадчыка кафедры гісторыі і турызму 

Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдата гістарычных навук, дацэнта 

Корсак Алесі Іосіфаўны. 

 

 

 

Прэзентацыя кніг:  

 

 М.В. Клімаў. «Археалагічны комплекс Лучна-1 у акрузе 

Полацка (XI–XVI cтст.)» 

 А.В. Войтехович. «Погребальный обряд населения Полоцкой 

земли в Х–ХІІ вв.» 
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СЕКЦЫЯ 1 

Падзвінне ў часы старажытнасці, Сярэдневякоўя і 

ранняга Новага часу 
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Полацк,  

(вучэбна-даследчыцкая лабараторыя археалогіі, антрапалогіі 

і этнаграфіі кафедры гісторыі і турызму) 
 

Мадэратары  
 

Клімаў Марат Васільевіч – старшы навуковы супрацоўнік 

аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 

навук 
 

Коц Аляксей Леанідавіч – старшы выкладчык кафедры 

гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта 
 

Дзённае паседжанне (12.00 – 13.30) 
 

Магалінскі Ігар Уладзіміравіч – дэкан факультэта па рабоце з 

замежнымі студэнтамі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(Беларусь, Полацк) 

Тэхналогія вытворчасці полацкіх ювеліраў (па матэрыялах 

даследаванняў вытворчых ювелірных комплексаў  

Х–XVII стст.) 
 

Михайлов Александр Валерьевич – начальник отдела полевых 

исследований и камеральной обработки государственного 

бюджетного учреждения культуры Псковской области 

«Археологический центр Псковской области» (Россия, Псков) 

Открытое торгово-ремесленное поселение Горожане  

(по результатам исследований 2016–2019 гг.) 
 

Коц Алексей Леонидович – старший преподаватель кафедры  

истории и туризма Полоцкого государственного университета,  

магистр исторических наук; Магалинский Игорь Владимирович – 

декан факультета по работе с иностранными студентами, кандидат 



 17 

исторических наук, доцент (Беларусь, Полоцк); Дук Денис 

Владимирович, ректор Могилёвского государственного университета 

им. А.А. Кулешова, доктор исторических наук, профессор (Беларусь, 

Могилёв), Торшин Евгений Николаевич – заведующий Сектором 

архитектурной археологии Государственного Эрмитажа, кандидат 

исторических наук; Зыков Пётр Леонидович – старший научный 

сотрудник Сектора архитектурной археологии Государственного 

Эрмитажа; Матвеев Василий Николаевич – младший научный 

сотрудник Сектора архитектурной археологии Государственного 

Эрмитажа (Россия, Санкт-Петербург) 

Итоги архитектурно-археологических исследований при Спасо-

Преображенском храме в г. Полоцке в 2019 г. 
 

Кежа Юрий Николаевич – доцент кафедры истории и туризма 

Полоцкого государственного университета, кандидат исторических 

наук (Беларусь, Полоцк) 

Полоцкие кривичи в письменных источниках: этническая 

общность или интеллектуальный конструкт 
 

Шарковская Наталья Юрьевна – ведущий научный сотрудник  

Витебского областного краеведческого музея (Беларусь, Витебск) 

Коллекция браслетов довоенного собрания Витебского обла-

стного краеведческого музея 
 

Деркач Виктория Александровна – государственное бюджетное 

учреждение культуры Псковской области «Археологический центр 

Псковской области» (Россия, Псков) 

Летописный город Жижец: археологические реалии 

 

Калбеко Любовь Григорьевна – старший научный сотрудник отде-

ла фондов Национального Полоцкого историко-культурного музея-

заповедника (Беларусь, Полоцк) 

Свинцовые пломбы с территории Полоцка в фондах  

Национального Полоцкого историко-культурного музея-

заповедника 
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Вячэрняе пасяджэнне (14.30 – 18.00) 
 

Варонін Васіль Аляксеевіч – загадчык аддзела гісторыі Беларусі 

Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Бітва 1266 г. каля вострава Гойдаў на рацэ Дзвіне 
 

Кузьмин Андрей Валентинович – старший научный сотрудник на-

учно-исследовательской лаборатории древнерусской культуры Шко-

лы актуальных гуманитарных исследований Института обществен-

ных наук Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ; член Московского отделения Ар-

хеографической комиссии РАН, кандидат исторических наук 

(Россия, Москва) 

Великое княжество Литовское и Торопецкая волость в XIII – 

середине XIV в. 
 

Чараўко Віктар Уладзіміравіч – старшы выкладчык кафедры 

гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр 

гістарычных навук (Беларусь, Полацк) 

Канфесійны аспект пахавальнай абраднасці насельніцтва 

Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. 
 

Волкаў Мікалай Аляксандравіч – навуковы супрацоўнік аддзела 

гiсторыi Беларусi Сярэднiх вякоў i пачатку Новага часу Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, 

Мінск) 

Дарогі ў Падзвінні ў XV–XVI стст. 
 

Соловьёв Александр Александрович – ведущий научный сотрудник 

научно-реставрационного отдела Национального Полоцкого историко-

культурного музея-заповедника, магистр исторических наук (Беларусь, 

Полоцк) 

Влияние архитектуры Полоцкого иезуитского коллегиума в XVII 

– начале XIХ в. на градостроительство и архитектурно-

конструктивные решения гражданских и культовых  

сооружений Полоцка 
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Галубовіч Віталь Уладзіміравіч – дацэнт кафедры гуманітарных 

навук Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Невядомая пасольская інструкцыя полацкай шляхты 30-х 

гадоў XVII cт. 

 

Мяцеліца Кірыл Ігаравіч – аспірант аддзела генеалогіі, геральдыкі 

і нумізматыкі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Харугва Віцебска 1654 г.: спроба рэканструкцыі 

 

Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна – старшы навуковы 

супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук; Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч, 

малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання 

археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр 

гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Археалагічныя помнікі Полаччыны і іх даследаванне ў XIХ–

ХХІ стст. 

 

Емельянчик Ольга Антоновна – доцент кафедры истории и туриз-

ма Полоцкого государственного университета, кандидат биологиче-

ских наук, доцент (Беларусь, Полоцк) 

Городское и сельское население Белорусского Подвинья ХIII –

ХVIII вв. в сравнительном аспекте 

 

Грицкевич Дарья Сергеевна – аспирант отдела антропологии Ин-

ститута истории НАН Беларуси, магистр исторических наук (Бела-

русь, Минск) 

Травматические повреждения у населения, погребенного при 

Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского мо-

настыря в Полоцке 

 

 

Дыскусія 
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СЕКЦЫЯ 2 

Гісторыя Падзвіння ў XIХ–ХХ стст. 
(Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Полацк,  

канферэнц-зала, а. 312) 

 

Мадэратары  

 

Корсак Алеся Іосіфаўна – загадчыца кафедры гісторыі і 

турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт 

 

Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч – дацэнт кафедры гісторыі  

і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт 

 

Дзённае пасяджэнне (12.00 – 13.30) 

 

Андрыеўская Святлана Уладзіміраўна – дацэнт кафедры 

тэхналогіі і методыкі выкладання Полацкага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, 

Полацк) 

Каштоўнасныя арыентацыі аўтараў наратываў аб 

дзяцінстве (з тэрыторыі Беларускага Падзвiння) 

 

Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч – дацэнт кафедры гісторыі і 

турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (Беларусь, Полацк) 

Стараверы Беларускага Падзвіння ў канцы ХІХ – першай 

палове ХХ ст. 

 

Восович Сергей Михайлович – доцент кафедры гуманитарных 

наук Брестского государственного технического университета, 

кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Брест) 

Полоцкое церковное братство во имя святителя Николая и 

преподобной княжны Евфросинии в 1867-1914 гг. 
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Мизярска Наталья Александровна – аспирант (соискатель) 

Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, 

магистр исторических наук (Беларусь, Витебск) 

Благотворительная деятельность дворянства Витебской 

губернии в последней трети XIX – начале XX в. 

 

Таляронак Кацярына Аляксандраўна – старшы выкладчык 

Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Полацк) 

Памятныя кніжкі Віцебскай губерні як крыніца па гісторыі 

яўрэяў Полацка 

 

Лобач Уладзімір Аляксандравіч – прафесар кафедры гісторыі і 

турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных 

навук, дацэнт (Беларусь, Полацк) 

«Свае» і «чужыя» ва ўспамінах беларусаў Падзвіння пра 

перыяд нацысцкай акупацыі (1941–1944 гг.) 

 

Вячэрняе пасяджэнне (14.30 – 18.00) 

 

Корсак Алеся Иосифовна – заведующая кафедрой истории и ту-

ризма Полоцкого государственного университета, кандидат истори-

ческих наук, доцент (Беларусь, Полоцк) 

«Места памяти» сожженных деревень 1941–1944 гг. на тер-

ритории Полоцкого района 

 

Сергачоў Сяргей Аляксеевіч – прафесар кафедры архітэктуры 

жылых і грамадскіх будынкаў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага 

ўніверсітэта, доктар архітэктуры, прафесар (Беларусь, Мінск) 

Першыя мемарыяльныя збудаванні ў гонар герояў і ахвяр 

вайны (Полацкая вобласць пачатку 1950-х гг.) 

Сумко Алена Вячаславаўна – дацэнт кафедры гісторыі і турызму 

Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (Беларусь, Полацк) 

Экстрэмальная гастранамія ў сістэме жыццязабеспячэння 

вясковага насельніцтва Полаччыны ў паваенны час 
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Шкляр Полина Андреевна – старший научный сотрудник Музея 

традиционного ручного ткачества Поозерья, магистрант Полоцкого 

государственного университета (Беларусь, Полоцк) 

Послевоенная повседневность Бигосово во второй половине 

1940-х гг. 

 

Півавар Мікалай Васільевіч – выкладчык Віцебскага кадэцкага 

вучылішча, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Віцебск) 

Забытыя і малавядомыя цэнтры рэгіянальнага развіцця 

Падзвіння пачатку ХХ ст. 

 

Сидорова Светлана Олеговна – магистр исторических наук, Бело-

русская государственная академия связи (Беларусь, Минск) 

Становление системы учреждений связи Витебской губернии 

в конце XIX – начале XX века 

 

Бондарева Елена Михайловна – заведующий отделом информаци-

онно-поисковых систем и автоматизированных архивных технологий 

Государственного архива Витебской области (Беларусь, Витебск) 

История создания и деятельности Витебского учебно-

показательного сада (1919–1924 гг.) 

 

Ромашко Ирина Юрьевна – педагог-психолог средней школа № 12 

им. И.Е. Алексеева г. Полоцка, магистрант Полоцкого государствен-

ного университета (Беларусь, Полоцк) 

Особенности создания и функционирования системы детских 

интернатных учреждений в Полоцком уезде в первые годы 

советской власти 

 

Рудакова Надежда Михайловна – магистрант Полоцкого государ-

ственного университета (Беларусь, Полоцк) 

Государственные праздники, праздничные дни и памятные 

даты на страницах газеты «Химик» (1967-2006) 

 

Чевжик Ирина Сергеевна – учащаяся 4 курса Полоцкого колледжа 

Витебского государственного университета им. П.М.Машерова; 
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Отвалко Андрей Владимирович – преподаватель истории 

Полоцкого колледжа Витебского государственного университета им. 

П.М. Машерова, магистр образования 

Полоцк в годы революционных потрясений (по материалам 

архивных источников) 

 

Должонок Анастасия Александровна – старший научный сотруд-

ник научно-информационного отдела Национального Полоцкого ис-

торико-культурного музея-заповедника, магистр культурологии  

(Беларусь, Полоцк) 

Культурное наследие как ресурс в европейских программах 

развития исторических городов 

 

 

Дыскусія 

 

 

 

 

Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё канферэнцыі 

 

(Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Полацк, вул. Стралецкая, 4 

канферэнц-зала, а. 312) 

 

 

22 лістапада 

(Віцебск, экскурсійная праграма)
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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК  

БЕЛАРУСІ (НАН Беларусі) 
 

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66 

Тэл.: (+375-17) 284-18-01 

Факс: (+375-17) 284-28-16 

е-mail: nasb@presidium.bas-net.by, http://nasb.gov.by 
 

Вышэйшая дзяржаўная навуковая 
арганізацыя Рэспублікі Беларусь, якая ажыццяўляе арганізацыю і каарды-
нацыю фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў па важ-
нейшых напрамках прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяль-
ных навук і мастацтваў.  

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, правядзенне і 
каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертызы, праводзіць дзяржаўную 
палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у галіне даследавання і вы-
карыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, выступае ў якасці 
галаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным забеспячэнні 
развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя функцыі 
рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў галіне навукі. 

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і 
ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., НАН Беларусі з'яўляецца вядучым 
даследчым цэнтрам Беларусі, які аб'ядноўвае высокакваліфікаваных вучо-
ных розных спецыяльнасцей і дзясяткі навукова-даследчых, навукова-
вытворчых, канструктарскіх і ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыяналь-
най акадэміі навук працуе звыш 16 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможна-
га і абслугоўваючага персаналу. Сярод іх 5357 даследчыкаў, 424 дактары 
навук і 1737 кандыдатаў навук. 

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі падраздзяленнямі 
НАН Беларусі з'яўляюцца аддзяленні Акадэміі навук, якія аб'ядноўваюць 
акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх 
галін навукі, каардынуюць дзейнасць навуковых арганізацый. У дадзены 
час НАН Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў: 
Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне біялагічных навук; Аддзяленне 
гуманітарных навук і мастацтваў; Аддзяленне медыцынскіх навук; Аддзя-
ленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізіка-тэхнічных на-
вук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі. 
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АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ  

НАН БЕЛАРУСІ 
Тэл.: (+375-17) 284-28-18, факс: (+375-17) 284-07-74,  

e-mail: humanity@presidium.bas-net.by; 

http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php. 
 

Створанае ў 1936 г. як Аддзяленне грамадскіх навук Акадэміі навук 

БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у розных 

галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі напрамкамі 

даследаванняў навуковых устаноў Аддзялення з'яўляюцца механізмы 

фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльна-

арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя 

працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя праблемы 

развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага 

прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, развіцця і ўмацавання 

беларускай дзяржаўнасці, даследаванне беларускай мовы і літаратуры. 

У склад Аддзялення ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай 

культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі; 

гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП 

«Выдавецкі дом «Беларуская навука». У Аддзяленні 9 акадэмікаў і 

16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных за 

Аддзяленнем навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у тым 

ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук. 
 

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 
 

вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск 

Тэл./факс: (+375 17) 284-18-70, 

http://www.history.by, e-mail: ii@history.by 
 

Інстытут гісторыі – вядучы цэнтр навуковых 

даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне 

гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са ста-

рэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусі.  

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут 

удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых 

праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі цэнтрамі 

Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі і інш. 

Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута – даследаванні са-

цыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, нацыянальна-

га, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва Беларусі, а таксама 

mailto:ii@history.by


 26 

арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, практычным 

выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны. 

Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі, у 

складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай навуковай 

дакументацыі. 

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці 

- навуковыя даследаванні па 

археалогіі, айчыннай і ўсеагульнай 

гісторыі, антрапалогіі, археаграфіі, 

крыніцазнаўству, нумізматыцы, 

генеалогіі, геральдыцы, сфрагістыцы;  

- археалагічная экспертыза 

будаўнічых праектаў і выратаваль-

ныя археалагічныя даследаванні; 

- інвентарызацыя помнікаў 

археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх 

зон аховы; 

- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных груп 

насельніцтва; 

- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуко-

вым вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-

культурнай спадчыны краіны; 

- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў; 

- экспертыза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых 

праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па 

профільнай дзейнасці інстытута; 

- падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, 

фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі; 

- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, круглых 

сталоў, семінараў; 

- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз 

аспірантуру, дактарантуру і суіскальніцтва. 
 



 

 

ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 



 

 


